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تبيين ِدگردیسی قلمرو در نظام سكونت بافت پیرامون حرم امام رضا
نمونهموردی:محلهنوغانمشهد
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فرزانه احمدی
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استاد مدعو موسسه آموزش عالی اقبال الهوری مشهد
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چکیــــده:

تاریخ دریافت مقاله 95/10/07:تاریخ پذیرش نهایی96/07/10 :

یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زندگی انسان ،روشن بودن سلسلهمراتب فضایی آن است .بدین منظور باید عرصههای
فضایی آن به روشنی از یکدیگر تفکیک شده باشد و مرز این عرصهها قابل تشخیص باشد .این کار ،سبب افزایش حس
تعلق به محیط شده و به محیطهای مسکونی هویت میبخشد .این مقاله با هدف بررسی مفهوم قلمرو ،به منزلهی یکی از
نوغان مشهد ،پرداخته است .نوغان -که هستهی اولیه
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسان با محیط مسکونی در محلهی
ِ
شکلگیری مشهد را تشکیل میدهد -امروزه یکی از کهنترین محلههای آن است .این محله در بافت پیرامون حرم مطهر
امام رضا(ع) قرار گرفته و مشمول طرح بهسازی و نوسازی شده است؛ که در پی اجرای چندین سالهی آن ،بخش عظیمی از
هویت این منطقه از میان رفت .در این محله به سبب اسکان زائران در خانههای ساکنان ،نوع خاصی از زندگی شکل گرفته؛
و عرصهبندیها و سلسلهمراتب فضایی در آن تغییر یافته است .ماهيت این پژوهش کیفی است و سازوكارهاي گردآوري
اطالعات آن ،مبتنيبر استفاده از پرسشنامهی باز و مشاهده است .نتایج این پژوهش نشانگر آن است كه الزامات مكاني و زماني
همنشینی زائران و مجاوران سبب بروز معاني نويني از عنصر قلمرو شده تا آنجا كه قلمرو اولیه محدود شده و قلمرو ثانویه
ماهیتی دوگانه و سيال به خود گرفته است که با توجه به ویژگی مخاطب آن (فرهنگ مرجع ،مدت اقامت ،نوع اقامت و )...به
سمت عرصهی عمومی یا خصوصی در حرکت است و این ماهیت سیال ،کمتر با ابعاد کالبدی تفکیک شده و بیشتر مربوط به
ابعاد ادراکی-روانی است .حرم مطهر امام رضا(ع) مهمترین عامل تأثیرگذار بر قلمرو است و نظام ادراکی موجود را بر هم میزند.
به سبب اثربخشی این عامل بر ادراک ساکنان ،مدت سکونت و رضایتمندی آنها افزایش یافته است .به بیانی دیگر وجود
عنصری معنوی در محدوده ازیکسو ،همنشینی خاص بین زائران و ساکنان از سوی دیگر ،سبب شده است تا ماهیت قلمرو در
این منطقه دچار نوعی دگردیسی شود .این موضوع با اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی ،دچار تغییری
مضاعف شده است .ازاینرو ،بازآفرینی این محله که هویت آن به اختالط ساکنان و زائران گره خورده؛ باید با توجه به سبک
زندگی ساکنان آن و نظام قلمرویی موجود انجام پذیرد؛ در این صورت ساکنان بافت حفظ میگردد و هویت محلی ارتقا مییابد.
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واژه های کلیدی :قلمرو ،دگردیسی ،سکونت ،محله نوغان ،مشهد.
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 .1مقدمه

کهن شهرنشینی و نماد تحول نیازهای انسانی در بستر تاریخ
هستند؛ این پژوهش بر آنست تا با بررسی مفهوم قلمرو برای
ساکنان بافت و زائران ساکن در محلهی نوغان (به عنوان جزئی
تفکیکناپذیر در بازآفرینی بافت) ،به تبيين تغییرات قلمرو در نظام
سكونتی محله نوغان مشهد بپردازد و با توجه به آن پیشنهادهایی
مبتنیبر نظام قلمرویی ارائه نماید تا بازآفرینی این محله در تطابق
با حیات این محله به انجام رسد.
 .2پیشینهی پژوهش

قلمرو از اساسیترین نیازهای طبیعی انسان است .فرهنگ دهخدا
آن را اسم مرکبی با معنی ملک ،مملکت و والیت متصرفه معرفی
میکند (فرهنگ دهخدا ،ذیل واژهی قلمرو) .همچنین قلمرو
معادل واژه انگلیسی  Territoryاست .فرهنگ و بستر ،این واژه
را از ریشه  Terraبه معنی زمین معرفی میکند و آن را عالوه
بر محدودهی تحت تملک ،معادل زمین یا آب تحت اختیار یک
ملت ،کشور یا قانون و نیز محدودهی مشخص شده برای فضای
خاص فعالیت یا جریان فکری میداند (لغتنامۀ وبستر-1884 1
 .)1977بنابراین مفهوم قلمرو ،از منظر زبان در حیطه ی اختیارات،
متصرفات و تملکات قرار میگیرد .آدمی از ابتدای سکونت بر
روی زمین ،از مفهوم قلمرو به شکلهای گوناگون استفاده کرده
است؛ برای سرپناههای خود حد و مرز تعیین کرده است ،آنها
را نشانهگذاری کرده و به نوعی به محیط اطراف خود شکل داده
است .2ایفای نقش فضا و مکان ،تنها به حیات بشری محدود
نمیشود؛ بلکه حیات انبوهی از گونههای قلمروگرا مانند حیوانات
را در برمیگیرد (الوسون  .)174 ،1391بررسی و مطالعهی
رفتار قلمروگرای حیوانات تاریخچهای طوالنی دارد و دلمشغولی
پژوهشگرانی چون هاوارد 3در دهه  ،1920کارپنتر 4در دهه ،1950
و نایس 5از دهه  1940تا  1960بوده است .درک مفهوم قلمرو
در زندگی حیوانات سادهتر است (عینیفر و آقالطیفی .)18 ،1390
مفهوم قلمرو کام ً
ال فضایی نیست؛ بلکه تا حدود زیادی پدیدهای
اجتماعی است .امروزه قلمرو را به عنوان ناحیهای میشناسند که
به طور اختصاصی به تصرف یک یا گروهی از گونهای خاص
درآمده باشد و رفتاری که در یک محدوده از سوی گروهی برای
حفاظت ،نظارت و کنترل آن ،قابل رؤیت است را قلمروپایی
مینامند .6الزم به ذکر است بررسی اولیهی مفهوم قلمرو برای
انسانها ریشه در تحلیلهای جامعهشناختی زندگی شهری دارد
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انسان نیازمند آرامش ،امنیت و محترم شمرده شدن قلمرو خویش
از جانب دیگران است .ساماندهی محیط زندگی وی ،جز از
طریق اخذ شیوههای صحیح در مشخص ساختن عرصههای
خصوصی و عمومی زندگی او و ایجاد سلسلهمراتبی دقیق در
کلیهی زمینههای فضایی ،دسترسی و ...میسر نیست .ایجاد
چنین ساختاری ،احساس تعلق به محیط را به فرد القا نموده و به
سکونتگاه وی هویت میبخشد (بحرینی و تاج بخش .)1377
از یک سو پرداختن به هویت بدون توجه به مفهوم قلمرو و
نحوهی عرصهبندی زیستی ،ناممکن است .در این مقاله تالش
شده است تا با تأمل در مفهوم قلمرو و ابعاد مختلف آن ،عوامل
مؤثر شناسایی شده و در بستری خاص مورد سنجش قرار گیرد.
لذا نوآوری آن در نمایاندن تأثیر مؤلفههای مختلف در شکلدهی
به قلمرو است .چراکه همواره معماران در ناخودآگاه خود بر این
باورند که ابعاد کالبدی مؤثرترین عامل در شکلدهی به قلمرو
است .حال آنکه در نظریات گردآوری شده ،تأمل فراوانی بر دیگر
مؤلفههاست.
از سوی دیگر ،شهر مقدس مشهد با ویژگیهای خاص خود
(وجود بارگاه متبرک امام رضا(ع) و ابعاد معنوی آن) بستر مناسبی
برای این کاوش بوده است .این شهر در قرون اولیه اسالمی از
تلفیق شهر باستانی نوغان و روستای همجوارش(سناباد) به وجود
آمد .پس از شهادت امام رضا(ع) ،با پیوستن مشهدالرضا و نوغان به
هم ،تنها نام مشهد شهرت یافت در حالی که کالبد و نام نوغان
در جوار مشهد تا امروز و به مدت هزار و دویست سال همچنان
به حیات خود ادامه داده است .تا آنجا كه ميتوان گفت امروزه
نوغان یکی از کهنترین محالت مشهد است .باوجود اهميت
نوغان از منظر مطالعات تاريخي ،اعتقادي ،معماري و شهرسازي
به مثابه سندي بينامتني ،پارههاي بزرگي از آن در پی اجرای
چندین سالهی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم
مطهرامام رضا(ع) ،از بین رفت .با عنايت به پیشرفت فیزیکی این
طرح در سایر قطاعها ،کمترین میزان دخل و تصرف و پیشرفت،
در محلهی نوغان اتفاق افتاده است .اين مهم خود نويدبخش
ضرورت پاسداري از هويت منطقه است .از این رو ،با توجه به
ضرورت حفظ و احیای هویت معماری شهرهای خاص اسالمی
مانند مشهد مقدس و با توجه به اینکه محالت مسکونی از میراث
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که در دهه  1920میالدی آغاز شد .بدینترتیب مصاحبهگرانی که
دربارهیکارکردگروههایاجتماعیدرمکانهاییعمومیبررسی
میکردند؛ به صورت مداوم با قلمروهایی برخورد میکردند که از
یکدیگر مجزا شده بودند؛ به گونهای که گروههایی خاص اجازهی
ورود به قلمرو گروه دیگر را نداشته باشند (آلتمن  .)1382در تمام
چنین رفتارهایی دو جز مهم و مشترک وجود دارد .نخست آنکه،
قلمرو عالوه از بعد آسودگی جسمی ،از لحاظ رفاه اجتماعی برای
بقای یک گونهی خاص نیز ،بسیار حیاتی است؛ و دوم ،قلمرو
از راه تأمین ،سازماندهی و ساختاربندی فضا به وجود میآید
(الوسون  .)169 ،1391بنابراین میتوان گفت که قلمرو یکی
دیگر از سازوکارهای نظارت بر مرز میان خود و دیگران و ابزاری
برای رسیدن به خلوت دلخواه است (پاکزاد و بزرگ .)1391
 .1-2نظام قلمروهای انسانی
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با توجه به پیچیدگی مفهوم قلمرو در شرایط متفاوت ،پژوهشگران
تالشهای بسیاری برای دستهبندی آن انجام دادهاند .یکی از
اساسیترین گامها در تشخیص انواع قلمرو ،توجه به عرصهبندی
در محیطهای مسکونی است که همانند دیگر پدیدهها از
سلسلهمراتب خاصی پیروی میکند (عینیفر و آقالطیفی .)1391
الکساندر 7و چرمایف 8در یک تقسیمبندی ،سلسلهمراتب فضاهای
عمومی شهری ،فضاهای نیمهعمومی شهری ،فضاهای عمومی
یک گروه ،فضاهای خصوصی یک گروه ،فضاهای خصوصی
یک خانواده و فضاهای خصوصی افراد را معرفی کردهاند .چنین
تقسیمبندی را میتوان به صورتی کلیتر ،یعنی فضاهای عمومی،
نیمهعمومی ،خصوصی و نیمهخصوصی معرفی نمود (بحرینی و
تاجبخش  .)21 ،1377داگالس پورتیوس 9سه مقیاس فضایی
را در درون هم تعریف کرده است و این مقیاسها به ترتیب
بزرگ میشوند .مقیاس اول فضای شخصی است .به عقیدهی
وی در اطراف هر فرد محدوده هایی غیرقابلرویت وجود دارد
که هیچ مزاحمی به آن راه ندارد؛ مقیاس بعدی ،فضای متکی به
خانه است که همواره از آن دفاع میشود و شامل فضاهای کار،
مسکن و محله است .و مقیاس آخر ،فضای دردسترس خانه است
10
که مکان رفتاری زندگی فرد است (لنگ  .)170 ،1384الیمن
و اسکات 11نیز دو نوع قلمرو ،یعنی قلمرو «خانه» و «تعاملی»
را معرفی کردهاند که در این دستهبندی استفادهکنندگان معمول
قلمرو خانه میتوانند در هر زمان به آن دسترسی داشته باشند و

حق نظارت بر استفادهی دیگران از آن را دارند (آلتمن ،1382
 .)140قلمرو تعاملی نیز در سطح بعد از قلمرو خانه قرار میگیرد.
حسین الشرکاوی 12برای ساختن مدلی که به طور مستقیم به
طراحی محیط ربط داشته باشد؛ چهارگونه قلمرو مکانی تحت
عنوان ،قلمرو پیوسته (حبابی فضایی متعلق به فرد) ،مرکزی
(فضاهای به شدت شخصی) ،حامی (فضاهای عمومی و
نیمهعمومی) ،پیرامونی (فضاهای عمومی) تعریف کرده است
(لنگ  .)170 ،1384آلتمن 13نیز سه نوع قلمرو تحت عنوان
اولیه ،ثانویه و عمومی معرفی میکند؛ که با توجه به جامعیت آن،
مالک بررسی در این پژوهش قرار گرفته و در ادامه به شرح آن
پرداخته شده است.
قلمرو اولیه تحت مالکیت و استفادهی انحصاری فرد یا گروه
خاصی است؛ دیگران نیز آنها را مالک این قلمروها میشناسند؛
به شکل دائمی تحت اختیار افراد هستند؛ و این قلمروها در
زندگی روزمرهی آنها نقشی اساسی دارد .براور )1965( 14این
نوع قلمرو را قلمرو شخصی میداند و نمونه آن را خانه میداند.
در این نوع قلمرو هویت مالک آن آشکار است؛ تجاوز یا ورود
غیرمجاز دیگران مسئلهای جدی شمرده میشود؛ و نظارت بر
ورود دیگران ارزش بسیاری دارد (آلتمن  .)138 ،1382به عبارت
دیگر از آنجا که این قلمرو به فرد یا یک گروه خاص تعلق
دارد بیشتر مربوط به زندگی روزمره بوده و نیاز به کنترل مداوم
دارند .مانند خانهها ،اتاقهای خواب و فضاهایی که برای ساکنان
یا کاربرانش از اهمیت باالیی برخوردارند (جیفورد.)1987 15
قلمرو ثانویه کمتر نقش مرکزی و انحصاری دارد و معادل
گروههای ثانویه در جامعهشناسی است (آلتمن .)140 ،1382
استفادهکنندگانقلمروهایثانویههمیشهثابتنیستندومیتوانند
در گذر زمان تغییر کنند .این قلمروها نسبت به قلمروهای اولیه
از اهمیت کمتری برخوردارند؛ انعطافپذیر هستند و قابلیت به
اشتراک گذاشتن و تغییر را دارند (پاکزاد  .)252 ،1391به عبارتی
قلمرو ثانویه پلی میان قلمرو اولیه (که فرد در آنها نظارت کامل
و گسترده دارد) و قلمرو عمومی (که تقریب ًا همگان میتوانند از
آن استفاده کنند) است .به دلیل اینکه این قلمروها نه عمومی
هستند و نه خصوصی به شمار میآیند؛ در مسئلهی نظارت و
مالکیتشان ابهام وجود دارد؛ که احتمال عدم تشخیص درست و
تضاد و تقابل در چنین قلمرویی بیشتر است .به عالوه ،در این نوع
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قلمروها بیشتر از رفتارهای نظارت بر خلوت استفاده میگردد؛ زیرا
افراد باید برای ارتباط مناسب با دیگران به طور مداوم مرزهای
پیرامون خود را تنظیم کنند (آلتمن  .)142 ،1382همچنین این
مفهوم ،فضای نیمهخصوصی و نیمهعمومی الکساندر ،فضای
حامیالشرکاوی را نیز در خود جای داده است.
قلمرو عمومی قلمرویی کام ً
ال موقتی است و تقریب ًا هرکسی
به آن دسترسی و حق استفاده از آن را دارد .این نوع قلمرو را
قلمرو آزاد ،قلمرو اختیاری و قلمرو موقتی نیز نامیدهاند .الیمن و
اسکات ( )1967نیز اینگونه قلمرو عمومی را توضیح دادهاند که
توآمد کند ،اما الزام ًا حق
محدودههایی که فرد در آن میتواند رف 
انجام کاری ندارد .استفاده از این قلمروها نیز زمان محدودی دارد
(همان  .)145بدینترتیب مالکیت ،میزان نظارت و زمان نسبی
استفاده ،سبب تفاوت بین این سه نوع قلمرو میگردد .نکتهی
حائز اهمیت نوع طراحی قلمروهاست بهگونهای که افراد بتوانند
تمایز آنها را تشخیص دهند (نیومن .)1996 16این پژوهش با
توجه به جامعیت دستهبندی آلتمن ،نظام پیشگفته را مالک
بررسی قرار داده است.
 .2-2ویژگیهای قلمرو

مهمترین ویژگی قلمرو ،وابستگی بسیار زیاد آن به فرهنگ
است .این ویژگی سبب ایجاد رفتارهای قلمروگرایانه متفاوت در
فرهنگهای مختلف میشود (پاکزاد و بزرگ  .)250 ،1391زیرا
فرهنگهای مختلف با گسترهای از انواع نیازهای خلوتگزینی
و قلمروخواهی روبهرو هستند .بنابراین هنجارهای خاص
قلمروگرایی زندگی انسانها در جوامع مختلف شبیه به یکدیگر
نیست (جیفورد  .)150 -147 ،1987احساس هویت ،یکی دیگر از
ثمراتی است که از تعلق به قلمرو ناشی میشود؛ در واقع علت آن
اشراف بر محدودهای جغرافیایی و امکان ایجاد نظارت بر آن است
که سبب ایجاد تعریفی عینی از فرد یا گروه میشود .همچنین
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امکان شخصیسازی نیز از ویژگیهای قلمرو است (همان،
 .)148علت نشانهگذاری و تغییر در فضایی که آن را متعلق به
خود میدانیم یا با آن ارتباط نزدیک داریم نیز همین است (پاکزاد
و بزرگ  .)1391در واقع شخصیسازی همان موضوعی است
که بنتلی 17و همکارانش در کتاب «محیطهای پاسخده» تحت
عنوان رنگ تعلق مطرح کردهاند (بنتلی و همکاران .)5 ،1385
این شخصیسازی بر اساس سلسلهمراتب قلمرو و تحت تأثیر
نحوهی تصرف است (همان .)296 ،در این میان ،شخصیسازی
قلمروها وقتی مهمتر میشود که قلمرو قسمت ماندگاری از
زندگی ما باشد (مک اندرو  .)191 ،1387عالوه بر ویژگیهای
بیان شده ،در یک دستهبندی کلی جان لنگ 18ویژگیهای قلمرو
مکانی را احساس مالکیت و حق نسبت به مکان ،شخصیسازی
و نشانهگذاری مکان ،حق دفاع در مقابل مزاحمت و در نهایت
تأمین امکاناتی برای پاسخگویی به نیازهای جسمانی تا نیازهای
شناختی و زیباشناختی معرفی میکند (لنگ .)169-170 ،1391
 .3-2عوامل تأثیرگذار بر قلمرو

آلتمن عوامل تأثیرگذار بر قلمرو را انگیزهها یا نیازهای مختلف،
ویژگیهای جغرافیایی ،واحدهای اجتماعی ،زمان استفاده از
قلمرو ،رفتارها یا واکنشهایی که برای عالمتگذاری و دفاع از
قلمرو میداند (آلتمن .)138 ،1382همچنین بحرینی و تاج بخش
( )1377طی پژوهشی ابعاد تأثیرگذار بر قلمرو را ابعاد کالبدی،
عملکردی ،ادراکی -روانی ،فرهنگی و اجتماعی ذکر کرده و برای
هر یک از این ابعاد شاخصههایی ارائه نموده است .عینیفر و
آقالطیفی ( )1390نیز عوامل اجتماعی ،ادراکی-روانی ،کالبدی و
کارکردی را از جمله عوامل تأثیرگذار بر قلمرو میدانند که خود
تحتتأثیر عامل زمینهای جغرافیایی -فرهنگی و نیز زمان هستند.
در ادامه به شرح این عوامل در قالب جدول  1پرداخته شده است.

جدول  .1عوامل تأثیرگذار بر قلمرو (مأخذ :نگارندگان)

عوامل
اجتماعی

ادنی
()1975

قلمرو نقشی تثبیتکننده و نظارتی در تمامی سطوح از قبیل سطوح فردی ،گروهی و
اجتماعی دارد .همچنین سبب تسهیل تعامل اجتماعی میشود و نشانهها و عالئمی را
در اختیار دیگران قرار میدهد که سبب قابل تشخیص شدن سلسلهمراتب میگردد
(آلتمن .)1382
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عوامل

پژوهشگر

دیدگاه
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الوسون
)(2001

19

عوامل
اجتماعی

عوامل
کالبدی

مک اندرو
)(1387

20

هر قلمرو میتواند شامل واحدهای اجتماعی نظیر گروهها و نظامهای اجتماعی بزرگ باشد؛
زمانی میتواند در حکم مکانی برای روابط اجتماعی ظاهر گردد و یا نشانهای از هویت افراد
را فراهم کند (عینیفر و آقالطیفی  .)1390همچنین به نظر وی تهدیدهای مشترک هم  -که
سبب اتحاد گروهها میشود؛ مانند خواستههای مشترک (وجود فضای مشترک به عنوان
حریم عمومی) -یکی از راههای تقویت روابط اجتماعی است (الوسون .)1391
رفتار قلمروگرایانه از راه نظارت بر تعامل اجتماعی ،رابطهی ما با دیگران را تسهیل میسازد و
سبب جلوگیری از تضاد و ارتباط ناخواسته اجتماعی میشود (پاکزاد و بزرگ .)1391

عینیفر و
آقالطیفی ()1390
بحرینی و تاجبخش عواملی از قبیل نظم فیزیکی ،نظم بصری ،آسایش فیزیکی و تعادل را تأثیرگذار بر
کالبد و جزو شاخصههای کالبدی میدانند.
()1377
عوامل اجتماعی عبارتند از :برقراری روابط اجتماعی ،هویت جمعی ،نظارت اجتماعی و
مشارکت جمعی (چه در دفاع از حریم قلمرو و چه در فعالیتهای اجتماعی)

از مهمترین عوامل مورد نظر طراحان معمار و شهرساز هستند و در دستهبندی جامعتری
عینیفر و آقالطیفی
فاکتورهای نظم فیزیکی و بصری ،تعادل در محیطهای باز و بسته ،شاکلهی کلی
)(1390
محدوده ،ساختار مرزبندی کالبدی را به عنوان شاخصههای کالبدی معرفی میکنند.

یکی از اساسیترین گامها برای تعیین قلمروها ،توجه به نظم سلسلهمراتبی عرصهبندیهاست.
عوامل بحرینی و تاجبخش در تعریف چنین سلسلهمراتبی ،معانی بسیار مهم تلقی میشوند .در یک دستهبندی جامع
میتوان فضاها را به صورت فضاهای خصوصی ،فضاهای نیمهخصوصی ،فضاهای
()1377
کا ر کر د ی
ی و فضاهای عمومی تقسیمبندی کرد.
نیمهعموم 

عوامل
ادراکی-
روانی

عوامل
جغرافیایی-
فرهنگی

از تأثیرگذارترین عوامل بر مفهوم قلمرو در محدودههای مختلف ،مسائل ادراکی-روانی
عینیفر و آقالطیفی آن است که به دلیل وجود انسان به عنوان کاربر فضا ،اهمیت مییابد .فاکتورهای
تأثیرگذار در عوامل ادراکی-روانی را احساس امنیت ،حس تعلق به فضا ،خوانایی محیط
)(1390
و نیازها و انگیزه های حضور در محیط میداند.
منظور از عوامل جغرافیایی ،ویژگیهایی مانند اندازه ،وسعت و مکان است که بهنوعی
آلتمن ()1382
بر فعالیت تأثیرگذار است.
معمو ًال قلمروها با دو جنبهی مهمتر که یکی مرز هر قلمرو با قلمروهای مجاور ،و
عینیفر و آقالطیفی دیگری مرکز هر قلمرو است؛ تعریف میشوند .عوامل فرهنگی نیز از دسته عواملی
هستند که تا حدی با عوامل اجتماعی مربوط بوده و به هویت فرهنگی ،آداب و رسوم
)(1390
و یا اعتقادات و باورها میپردازند.

آلتمن ()1382
لنگ
()1383

یکی از مهمترین معیارها برای دستهبندی قلمروها که میتواند بر سایر عوامل سیطره افکند؛
مدت و زمان استفاده از قلمروها است .ازجهت دیگر مدت زمان استفاده از قلمرو بر ماهیت آن
نیز تأثیر میگذارد؛ به گونهای که میتوان برخی از قلمروها را موقتیتر (مثل صندلی اتوبوس)
و برخی دیگر را دائمیتر (مثل خانه) دانست.

قلمروها را میتوان به دو دستهی قلمروهای فضایی موقت و دائمی تقسیم کرد که
معمو ًال قلمروهای فضایی موقت شخصیسازی نمیشوند.
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عامل زمان

بحرینی و تاجبخش با توجه به پژوهشهای انجام گرفته شاخصههای تأثیرگذار در عوامل ادراکی-روانی عبارتند
از :رابطهی معنوی ،رابطهی احساسی (حس تعلق به فضا) ،خوانایی محیط و احساس امنیت.
()1377

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره شانزدهم  /پاییز  / 139۶سال پنجم

25

تصویر  .1شهر مشهد و دروازههای آن پس از احداث خیابان (مأخذ :سیدی
فرخد )73 ،1392

تصویر  .2فلکهی حرم
(مأخذ)www.khorasan.isna.ir :

 .3شناخت بستر پژوهش

در این قسمت به معرفی بافت پیرامون حرم امام رضا با توجه
به تحوالت آن در گذر تاریخ و معرفی محلهی نوغان پرداخته
میشود.
(ع)

 .1-3تحوالت بافت پیرامون حرم امام رضا(ع) در گذر
تاریخ

بیشک رشد و توسعه شهر مشهد در طول تاریخ ،به شدت متأثر
از حضور حرم مطهر حرم امام رضا(ع) در این شهر بوده است.
بافت پیرامونی حرم نیز در سالیان متمادی (با توجه به حضور
خیل کثیری از زائران) ،همبستهی هستهی شکلدهندهی
خود شده و نتیجه آنکه بافت شهری و بنای حرم مطهر،
در پیوستگی کامل قرار داشتهاند .این ارتباط در طول تاریخ،
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بدین ترتیب ،قلمرو مفهومی پیچیده است که از یک سو فضایی
است و از سوی دیگر متأثر از عوامل اجتماعی ،ادراکی-روانی،
کالبدی ،کارکردی ،جغرافیایی -فرهنگی و زمان است .همچنین
میتوان احساس مالکیت و حق نسبت به مکان ،شخصیسازی
و نشانهگذاری مکان ،حق دفاع در مقابل مزاحمت و در نهایت
تأمین امکاناتی برای پاسخگویی به نیازهای جسمانی تا نیازهای
شناختی و زیباشناختی را از ویژگیهای آن دانست.

دستخوش تغییرات فراوانی شده است .به نظر میرسد؛ اولین
دگرگونی در بافت کالبدی مشهد در عهد صفویه با احداث باال
خیابان و پایین خیابان صورت گرفته است (سیدی فرخد ،1392
 .)59 -57بدینترتیب اولین مداخلهی خارجی در میان بافت
قدیمی شهر در دورهی شاه عباس صفوی ایجاد شده است .این
مداخله -که تحت تأثیر چهارباغ اصفهان انجام شد -خیابان
عریضی است که در امتداد نهر چشمه گیالس قرار داشته و
در دو انتهای خود ،شهر را از طریق دو دروازه قوچان و پایین
خیابان به هم وصل میکرد و حرم مطهر در وسط این خیابان
قرار میگرفت (محمد مرادی  .)47، 1381تصویر  ،1موقعیت
این خیابان و عناصر کالبدی شهر مشهد را نشان میدهد.
دومین تغییر اساسی در ساختار کالبدی شهر مشهد ،مربوط به
دههی اول قرن چهاردهم شمسی است .شواهد تاریخی حاکی
از آن است که مشهد در اوایل عهد پهلوی هنوز ساختار قدیمی
خود را داشته و محالت پیرامون آن دارای کوچهها و معابر تنگ
و کم عرض و خانهها و دکانها و کاروانسراها و مرکز بیتوتهی
زائران و مسافران بوده است؛ تا آنکه در سال  1307تا 1310
شمسی ،خیابان مدور (فلکهی حرم) به عرض  30متر در اطراف
حرم احداث شد (تصویر ( )2قصابیان .)52-51 ،1379
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سومین مرحلهی تخریب و تغییر در بافت پیرامون حرم
مطهر ،مربوط به اجرای طرح فلکهی حضرت با وسعت 30
هکتار در سال  1354شمسی بود که بخشی مهم از قسمت
جنوبی منطقه ،حدفاصل نوغان و حرم مطهر از جمله باغ
رضوان تخریب و بازسازی شد .همچنین در ادامهی طرح
توسعه حریم رضوی ،به وسعت  57هکتار که از سال 1360
شمسی از طرف آستان قدس رضوی آغاز گردید (همان،
.)53
چهارمین مرحله از تغییر و دگرگونی بافت پیرامون حرم
مطهر امام رضا(ع) را میتوان ناظر بر طرح بهسازی و
نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر دانست .مقدمات این
طرح -که توسط مهندسین مشاور طاش تهیه گردیده بود-
در سال  1372به تصویب رسید .این طرح بعد از بازنگری
سال  1378توسط سازمان عمران و بهسازی شهری ،در
دستور کار قرار گرفت که تغییرات عمدهای را در ساختار
کالبدی محالت اطراف حرم ،ایجاد نمود.
در این طرح دو سطح از اقامت در چهار قطاع ،در نظر گرفته
شده ،که این دو سطح با شریانی به نام شارستان رضوی از
یکدیگر جدا شدهاند .در سطح یک ،که در همسایگی حرم

مطهر قرار گرفته؛ تمامی کاربریها تجاری-اقامتی (هتل
و زائرسرا) است .در سطح دو ،که بعد از شارستان رضوی
قرار گرفته؛ امکان ایجاد فضاهای مسکونی بعد از یک
الیهی تجاری -اقامتی پیشبینی شده است (تصویر طرح).
در تمام این دو سطح بهویژه سطح یک ،بافت مسکونی
همجوار بایستی بهصورت کامل تخریب شود و اکثر
ساکنین آن با اجبار به محالتی با فاصلهی زیاد از حرم نقل
ی محدودههایی که طرح به اجرا رسیده
مکان کنند .در بررس 
است؛ خانههای قدیمی ازمیان رفته و خبری از واحدهای
همسایگی و هویت اجتماعی نیست .الزم به ذکر است بافت
جایگزین ،آنقدر پرتراکم است که حتی از اکثر کوچههای
اطراف ،امکان رؤیت و یا جهتیابی به سمت حرم وجود
ندارد .ایندرحالی است که به جای آنها ،در الیهی نخست
هتلهای بلندمرتبه و در پس آنها ،مهمانسراهایی با نماها
و مصالح به ظاهر نوین ایجاد شدهاند و آنچه بیش از پیش
نمود دارد؛ غلبهی انگارههای اقتصادی و منفعتطلبی است
که منجربه از دست دادن ساکنان اصلی بافت شده و چیزی
از هویت آن باقی نگذاشته است.

تصویر  .3تغییر کاربری بافت پیرامونی در طرح مصوب (مأخذ)www.maskansamen.ir :
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 .2-3محله نوغان

شهر مشهد در قرون اولیهی اسالمی از تلفیق شهر باستانی
نوغان و روستای همجوارش ،سناباد به وجود آمده است
(تصویر  .)5این محل قدمتی بالغ بر هزارودویست سال دارد.
نوغان فعلی -که بازماندهی بافت اصلی و قدیم است -در
شمال شرق مشهد قرار دارد؛ و یکی از مهمترین محلههای
مشهد است و با وجود اینکه به مرور زمان تغییرات زیادی
در آن روی داده؛ هنوز آثار بسیاری در این محله کهن
باقی مانده و به خوبی میتوان بقایای آداب و رسوم و
لهجه و لباس و غذاهای قدیم نوغان را در آنجا مالحظه
نمود .این محله به رسم قدیم دروازهای داشته است که
در نوسازی شهر در سالهای ابتدایی قرن ،از بین رفته
است .حصار شهر نیز با دیواره بلند و برجهای مخصوص،
این محله را دربر میگرفت .این محله به داالنهای تنگ
و باریک ،مساجد کهن (مانند مسجد خونی ،هفتدره و
کشمیریها) ،دارا بودن تأسیسات زیربنایی مانند حمامها
و آبانبارها و وجود دروازه و یخدان بزرگ شهره بوده
است .این محله دارای زیرمحالتی به نامهای طپالمحله،
کشمیریها بوده است .امروزه محلهی نوغان در محدودهی
طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در قطاع
دو 21از قطاعهای چهارگانهی آن قرار گرفته است .22یکی
از ویژگیهای برجستهی این محله قرارگیری حرم مطهر
در جهت قبله است که از آن به ذوقبلتین بودن محله اشاره
میکنند .این ویژگی سبب اسکان زائران کشورهای عربی
مانند لبنان ،بحرین ،عراق میگردد (اثر و اوت .)1389

از ویژگیهای تأثیرگذار در بافت این محله ،میتوان به
حضور شبانهروزی زائران در محله و اقامت آنها در خانههای
ساکنان اشاره کرد .زندگی همزمان ساکنان با سابقهی
سکونتی بالغ بر پنجاه سال در کنار زائرانی با فرهنگ ،آداب
و رسوم و گاه ملیت متفاوت در یک واحد سکونتی ،سبب
اختالط بین عرصهی زیستی شده است .این موضوع سبب
شده است تا بهسازی و نوسازی محله ،نیازمند مالحظات
خاص باشد .زیرا ،ازیکسو با توجه به اینکه معماری در
شهرهای خاص اسالمی مانند مشهد میتواند تأثیر خاصی
بر مراجعان و ساکنان داشته باشد؛ وظیفهی معماران در این
شهرها برای احیای هویت شهر دوچندان است .ازسویدیگر
سابقهی همنشینی زائران و مجاوران 23در شهر مشهد،
گونهای از سکونت را ارائه داده است که برای هر دو قشر
منفعت داشته است .مجاور عالوه بر اینکه از حضور زائران
در محله ،بهرهی مالی میبرد؛ از بعد امنیت محیط (به
جهت تردد شبانهروزی زائران) ،افزایش تعامالت اجتماعی
و رضایت روانی (باور به انجام کار نیک بهواسطهی خدمت
به زائران امام رضا(ع)) نیز بیبهره نمیمانند .زائران نیز از
الگوی سکونتی متناسب با شیوهی زیست و سطح مالی
خود استفاده مینمایند .بدینترتیب برهمخوردن این نظام
قلمرو عالوه بر اینکه بر محیط شهری تأثیری ندارد؛ این
دو گروه را نیز دچار چالش مینماید.
 .4رویهی انجام پژوهش

برای بررسی نظام قلمروهای انسانی در محلهی نوغان ،از
روش پرسشنامه باز (سؤاالت تشریحی) و مشاهده استفاده
شده است؛ با توجه به هدف پژوهش ،مخاطبان این تحقیق،
ساکنان و زائران ساکن در محلهی نوغان بودند؛ لذا برای
این دو گروه مخاطب دو نوع پرسشنامه تهیه گردید .با
توجه به نتایج پایلوت پیمایش ،برای باال بردن دقت
پژوهش ،اطالعات پرسشنامه توسط پژوهشگر تکمیل شده
و همچنین برای دقت بیشتر در متن پرسشنامه برای هر
سؤال پشتیبان در نظر گرفته شد .در پیمایش
سؤال یک
ِ
انجام شده 40 ،عدد پرسشنامه در بین ساکنان و زائران
ساکن در محلهی نوغان بررسی گردید که سهم هر دسته از
مخاطبان نیمی از مجموع بوده است .همچنین برای درک
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بهتر مفهوم قلمرو ،همزمان با پر کردن پرسشنامه از روش
مشاهده نیز استفاده گردید.
 .5بحث و تحلیل پژوهش

درادامه ابتدا ویژگیهای فردی مخاطبین بیان میگردد.
سپس نتایج بدستآمده پژوهش با توجه به مبانی نظری
مطرح شده ،در دستههای قلمرو ارائه شده و درنهایت سیر
تحول قلمرو در بافت مسکونی پیرامون حرم مطهر امام
رضا(ع) و عوامل مؤثر بر آن بیان میگردد.

 .1-5ویژگیهای فردی مخاطبین

در این قسمت نتایج ویژگیهای فردی پرسششوندگان
ارائه میگردد .الزم به ذکر است پرسششوندگان در دو
دستهی کلی ساکنان و زائران بودهاند که ساکنان خود به
دو دستهی مالکین و مستأجرین تقسیم شدهاند .همچنین
یکی از شاخصههای تأثیرگذار بر قلمرو ،برای زائران ،مدت
اقامت آنهاست که این شاخصه به دو بخش مدت اقامت در
محله و مدت اقامت در واحد اقامتی تقسیم گردیده است.

جدول  .2جدول ویژگیهای فردی ساکنان (مأخذ :نگارندگان)

ویژگیهای فردی

نوع اقامت
جنسیت
سن
محل اشتغال
سرپرست خانوار

فرهنگ مرجع

مدت اقامت

ساکنان
 65درصد مالک 35 ،درصد مستأجر
 65درصد زن 35 -درصد مرد
میانگین سنی پاسخدهندگان برابر  54/6سال میباشد.
محل اشتغال سرپرست خانوار ساکنان ،هم در داخل محله و هم در خارج از محله ذکر
شده که سهم بیشتر آن را خارج از محله داشته است.
  65درصد از مصاحبه شوندگان به عنوان ساکن ،مالک هستند. از مجموع ساکنان 35 ،درصد مشهدی و  30درصد متعلق بهمالکین
شهرهای دیگر بودهاند (شهرها دارای تنوع جغرافیایی هستند؛ از
جمله چناران ،چکنه سروالیت سبزوار ،میبد یزد ،طرقبه و کنگ
 از بین  35درصد مستأجر 20 ،درصد ایرانی (متعلق به شهرهایمستأجرین مختلف دور و نزدیک مانند بندرانزلی ،دامغان و نیشابور) و  15درصد
غیرایرانی (پاکستانی و تاجیکستانی)
میانگین مدت اقامت آنها  37/38سال است.
مدت اقامت در مالکین
محله
مستأجرین میانگین سکونت در محله  12/5سال است.
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از میان مالکین  50درصد در طول اقامت خود در این محله ،در
مدت اقامت در
همین منزل مسکونی اقامت داشته اند که میانگین آن برابر 35/2
منزل مسکونی
سال میباشد.
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ویژگیهای فردی

جدول  .3جدول ویژگیهای فردی زائران (مأخذ :نگارندگان)
جنسیت
سن
فرهنگ مرجع
مدت اقامت

24

زائران
 75درصد زن 25 ،درصد مرد
میانگین سنی آنها برابر  37/85سال میباشد.
 55درصد از استان اصفهان و سایر آن هااز شهرهای تهران ،میانه ،سبزوار و
شیروان آمده بودند.
مدت اقامت در  -میانگین مدت اقامت زائران در مشهد  3/9روز میباشد.
 تنها  25درصد از زائران بیش از یک بار به این محلهمحله
آمدهاند.
مدت اقامت در هیچکدام از زائران در محل اقامت قبلیشان ،اقامت نکردهاند.
منزل مسکونی

 .2-5نظام قلمروهای انسانی در محلهی نوغان

در بخشهای پیمایش ،نظام قلمروهای انسانی (منتج
از مطالعات ارائه شده در مورد مفهوم قلمرو و عوامل
تأثیرگذار بر آن در قسمت مبانی نظری) سنجیده شد.
در ادامه ،درک مخاطبین این پژوهش نسبت به قلمرو
عمومی ،ثانویه و اولیه بررسی و نتایج آن به تفکیک
مخاطب ارائه شده است.

 -قلمرو عمومی

برای بررسی مفهوم قلمرو عمومی برای مخاطبین پژوهش
(ساکنان و زائران ساکن در محلهی نوغان) ،پرسشهایی
مبتنی بر ،بررسی نام محله ،محدودهی جغرافیایی آن و
تأثیر حرم مطهر بر ادراک افراد (مانند مکان احساس حرم
برای مخاطبین و مسیر و تعداد تشرف آنها) مطرح گردید که
مقایسه و تحلیل آن در جدول  4به تفصیل ارائه شده است.

جدول  .4مقایسهی مفهوم قلمرو عمومی برای ساکنان و زائران (مأخذ :نگارندگان)

تنها  15%از نام کلی محلهی نوغان
استفاده شده است 85% .از ساکنان
عالقهمند به استفاده از نام قدیمی
کوچهها و محالت هستند (هیچ یک از
مستأجرین از نام جدید کوچهها استفاده
نکرد هاند).

 30%نام محله را نادرست ذکر کردهاند
و  45%نیز اظهار بی اطالعی کرده اند
و تنها  25%به نام نوغان و کوچهی
نوغان  4اشاره کرده اند.

 %25از ساکنان تا محدودهی حرم مطهر 20% ،تا محدودهی حرم مطهر و 30%
 50%از ساکنان کل قطاع  2و  25%تنها تا فلکه طبرسی و  45%تا آستانهی
کوچهی محلهی زندگی خود را بهعنوان محل اقامتشان را محلهی خود
میدانستند و  5%نیز اظهار بیاطالعی
محله خود اعالم کردهاند.
کردند.

درک محدودهی محله برای
ساکنان ،بسیار فراتراز محدوده
جغرافیایی محله بوده است و در
مقابل زائران درک درستی از محله
اقامت خود ندارند .این موضوع
عالوه بر آنکه اثربخشی عامل
زمان را نشان میدهد؛ ناخوانا
بودن عرصهی عمومی را نیز متذکر
میشود.
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محدوده محله

نام محله

پرسش

ساکنان

زائران

تحلیل

تعداد تشرف
و مسیر تشرف

احساس حرم امام
مکان
ِ
ِ
رضا(ع)
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نیمی از مالکین از خانهی خود حرم را
حس میکنند؛ این در حالی است که
هیچ یک از مستأجرین از خانهی خود
حرم را حس نمیکند .همچنین هیچ یک
از مستأجرین برای احساس حرم نیاز به
دیدن آن ندارد.
اکثر افراد حداقل هفتهای یکبار به حرم
مشرف میشوند .مسیر تشرف عبارتست
از 45% :از طپ المحله و بازارچهها25% ،
از خیابانهای اصلی ( 15%از طبرسی و
 10%از نوغان) و  30%از کوچههای
اطراف (حمام باغ و تشکری) به حرم
مشرف میشوند.

نزدیک به نیمی از زائران شهر مشهد هر چه مدت اقامت افراد در یک
را به عنوان نماد امام رضا(ع) میدانند؛ مکان کمتر میشود؛ بر احساس
احساس حرم برای  % 40مشروط به آنها از حرم تأثیر میگذارد؛ به
گونهای که زائران و در مرحلهی
دیدن آن است.
بعد مستأجران هیچکدام از محل
اقامت خود حرم را حس نمیکنند.
تمامی زائران حداقل روزی  2بار و مالکین و مستأجرینی که حرم را از
حداکثر روزی  3بار و تمام طول روز محله خود حس میکنند؛ از همان
مسیر به حرم میروند .افرادی که از
را در حرم مطهر هستند.
 35%زائران از همان معبری که حرم خانهی خود ،حرم را حس میکنند و
یا احساس حرم برای آنها مکانیت
را حس میکنند؛ به حرم میروند.
ندارد؛ معمو ًال از کوچههای فرعی
به حرم میروند.

 -قلمرو ثانویه

برای بررسی قلمرو ثانویه ،پرسش هایی در راستای درک
مخاطبین از «احساس فضای خود» مطرح گردید .همچنین
از آنها خواسته شد تا اعالم کنند که کدام فضایشان با
سایرین مشترک است و اینکه عالقه مند به داشتن چه نوع

فضای مشترکی هستند .بهواقع با توجه به زندگی همزمان
زائران با ساکنان در یک مسکن ،نیاز به بررسی این بود چه
فضاهایی و به چه میزان اشتراک وجود دارد که مقایسه و
تحلیل آن در جدول  5به تفصیل ارائه شده است.

جدول  .5مقایسهی مفهوم قلمرو ثانویه برای ساکنان و زائران (مأخذ :نگارندگان)

 20%از پاسخدهندگان احساس فضای خودی را
از حرم و  60%از کوچهی محل زندگیشان و
 20%فراتر از سطح کوچهی محل زندگی شان
بیان کردهاند 35% .از ساکنان که مستأجر بودند؛
آخرین محلهی اقامت خود را به عنوان فضای خود
معرفی کردهاند .اکثر مالکین نام معبری را آوردهاند
که از آنجا به حرم میروند؛ این در حالیست که
هیچکدام از مستأجران درک فضای خودشان ،با
مسیری که به حرم میروند؛ منطبق نیست.
 30%از پاسخدهندگان دارای فضاهای مشترک
با سایرین هستند؛ این افراد که زائر یا مستأجر به
خانهی خود میآوردند؛ فضاهای مشترک خود را
در ورودی ،فضای پیشورودی و در چند مورد هم
آشپزخانه ،حمام و توالت اعالم کردند.

زائران نشانهها و نقاط شاخصی در
محله برای خود تعیین کردهاند و
برای تعریف فضای خود از آنها
استفاده میکنند.
این نشانهها از سطح خرد مانند
یک بنا در نزدیک محل اقامت تا
نام خیابان و میادین بزرگ را در بر
میگیرد.

نزدیکی مکانی به حرم به آن در
درک «فضای خودی» ساکنان
تأثیرگذار بوده است .اکثر افراد نام
معبری را آوردهاند که از آنجا به حرم
میروند.
تمامی افراد برای احساس فضای
خود مکانهای شاخص 25را بیان
کرد هاند.

همچنین برای زائران در تمامی
موارد در ورودی منزل ،راهرو و
فیلت ِر اتاقها مشترک بودند .تنها
در یک مورد عالوهبر آنها ،مواردی
مانند سرویس بهداشتی ،اتاق خواب
(و گاه تمامی فضاهایشان) با سایر
زائران مشترک بوده است.

مفهوم قلمرو ثانویه با توجه به حضور
همزمان زائران و مجاورین در یک
منزل مسکونی ،با نوعی سیالیت
روبه رو است که با توجه به درک
افراد کوچک یا بزرگ شده و در
جهت نیمهخصوصی و نیمهعمومی
در حرکت است.
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مرزهای قلمرو ثانویه

احساس فضای خود

پرسش

ساکنان

زائران

تحلیل
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 -قلمرو اولیه

برای بررسی قلمرو اولیه ،از مکان شکلگیری فضای
خصوصی ساکنان و مرزهای قلمرو اولیه پرسیده شد؛ در

31

واقع از آنها خواسته شد تا محدوده قلمرو اولیه خود را با
ذکر مکان بیان کنند .مقایسه و تحلیل نتایج در جدول 6
ارائه شده است.

جدول  .6مقایسهی مفهوم قلمرو اولیه برای ساکنان و زائران (مأخذ :نگارندگان)

مرزهای قلمرو اولیه

درک
فضای خصوصی

پرسش

ساکنان

برای  40%از ساکنان از محدود
آستانهی ورودی و  25%از حیاط،
 5%از داخل فضای سکونتی است
و  20%گفتهاند که چنین فضایی
ندارند % ۱۰ .نیز پاسخ ندادند.
تمامی مالکین از آستانهی ورودی
منزل خود اجازه وارد شدن به هیچ
غریبه ای را نمیدهند؛ اما افرادی که
در خانهی خود مستأجر و زائر داشتند؛
نفوذ به داخل خانهی آنه راحتتر
بود .همچنین مرزهای قلمرو در بین
مستأجرین انعطافپذیرتر بوده است.

زائران

شکلگیری فضای خصوصی 40%
از زائران از آستانهی ورودی و 40%
نیز از فضای داخلی محل اقامتشان
است و  20%اعالم کردهاند که فضای
خصوصی در محل اقامت خود ندارند.

 95%اعالم کردند که صاحبخانه
و یا دیگر زائران تا آستانهی ورودی
محل اقامتشان حق رفتوآمد دارند
و تنها یک نفر اعالم کرد که تمامی
فضاهایشان با سایر زائران به صورت
تفکیک (زنانه و مردانه) مشترک است.

 .3-5سیر تحول قلمرو در بافت مسکونی پیرامون
(ع)
حرم مطهر امام رضا

هرچه مدت اقامت ساکنان بیشتر میشود؛
نفوذ به داخل خانهی آنها سختتر بود.
قلمرو اولیه مالکینی که در خانه مستأجر
و زائر داشتند؛ عقبتر نشسته بود و در
واقع میتوان گفت قلمرو اولیه در این
منطقه از نظر ماهیت محدود شده است.
همچنین با توجه به مشاهدات میدانی
میتوان گفت برخالف اعالم زائران
مبنیبر خصوصی بودن فضای داخلی
محل اقامت ،این فضاها برای افراد حکم
فضای خصوصی را ندارد؛ بلکه میتوان
از آن به فضای نیمهخصوصی یا حتی
نیمهعمومی یاد کرد.

خصوصی و نیمهخصوی بسیار قوی است .در واقع قلمرو
خصوصی این افراد مساحت بیشتری را نسبت به دو دستهی
دیگر دربرمیگیرد .دستهی دوم مالکینی هستند که مستأجر
میآورند؛ این دسته نسبت به دستهی سوم که مالکینی
هستند که زائر در خانهی خود میپذیرند ،قلمروهای
قویتر دارند .در این دو دسته تنوع فضایی نیمهعمومی
و نیمهخصوصی مشهودتر است .دستهی چهارم نیز
مستأجرانی هستند که در بافت زندگی میکنند؛ که طبق
مشاهدات میدانی به دو بخش تقسیم میشوند .افرادی که
یک خانه را به صورت دربست اجاره میکنند و افرادی که
با صاحبخانه زندگی میکنند .بدیهی است که در حالت
اول افراد قلمروهای قدرتمندتری دارند .همچنین میتوان
گفت که تعصب به قلمروهای این افراد با دستهی اول
تقریب ًا برابری میکند .در نهایت دستهی آخر ،زائران هستند
که برای مدت موقت به مشهد میآیند .این افراد نسبت
به چهار دستهی قبل قلمروهای ضعیفتری دارند و در
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نتایج حاصل از بررسیها بیانگر وجود مفهومی خاص از
قلمرو در محل ه نوغان مشهد ،به سبب همنشینی زائر و
مجاور است؛ بهنحویکه کالبد واحد برای ساکنان و زائران،
معنای متفاوتی دارد .ساکنان باتوجه به عوامل متفاوتی مانند
مدت سکونت ،فرهنگ مرجع و نوع اقامتشان ،برخوردهای
متفاوتی با هریک از این فضاها دارند .برای مثال اکثر
مالکین نسبت به مستأجرین از قلمروهای قویتری
برخوردارند؛ البته میزان قدرت قلمروها با پذیرش مستأجر
و یا زائر به شدت تغییر میکند .در واقع مرزهای قلمرو
سستتر میشود و قلمرو خصوصی به عقب مینشیند.
با توجهبه بررسیهای انجامگرفته ساکنان این منطقه به
چند دسته تقسیم میشوند .دستهی نخست کسانی هستند
که زائر و مستأجر در خانه خود نمیپذیرند که اغلب این
افراد ،اصالت ًا مشهدی هستند .در این دسته ،مرزهای قلمرو

تحلیل
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واقع طبق دستهبندی ارائه شده ،فضای داخلی اقامتشان را
میتوان به عنوان فضای نیمهخصوصی اعالم کرد؛ در واقع
این افراد فضای خصوصی ندارند .در جدول  7مهمترین
و تأثیرگذارترین شاخصههای قلمرو در این پژوهش (نوع

اقامت ،مدت اقامت و فرهنگ مرجع) در سه نظام قلمرو
انسانی به تفکیک مجاورین و زائران موررد بررسی و
مقایسه قرار گرفته است.

جدول  .7بررسی تأثیرگذارترین شاخصههای قلمرو (مأخذ :نگارندگان)

فرهنگ مرجع

زائران

ساکنان

زائران

مدت اقامت

ساکنان

شاخصه

جامعه
آماری

قلمرو اولیه

قلمرو ثانویه

قلمرو عمومی

با افزایش مدت اقامت ساکنان قلمرو
اولیه آنها قویتر و نفوذ به داخل
خانهی آنها سختتر میگردد .در
مقابل ،قلمرو اولیه مالکینی که در
خانهی خود مستأجر و زائر داشتند؛ از
نظر ماهیت محدود شده است.

افزایش مدت اقامت در افزایش
درک فضای خودی تأثیرگذار است
و سبب قویتر شدن مرزهای قلمرو
و کنترل و نظارت بیشتر بر آن
میشود .قلمرو ثانویه برای ساکنان
حکم فضای نیمهخصوصی را دارد.

با توجه به کم بودن مدت زمان
اقامت زائران ،میتوان گفت قلمرو
اولیه آنها شامل فضای خصوصی
نیست ،بلکه میتوان از آن به فضای
نیمه خصوصی یاد کرد.

با توجه به کم بودن مدت زمان
اقامت زائران ،قلمرو ثانویه برای
آنها حکم فضای نیمهعمومی را
دارد و رفتارهایی آنها به خوبی
بیانگر این موضوع است.

با توجه به میانگین سکونتی بالغ بر
 25سال ،درک محدودهی ادراکی
محله برای ساکنان ،بسیار فراتر
از محدودهی جغرافیایی آن محله
میباشد .مدت اقامت افراد در یک
منزل مسکونی و محله ،بر نحوهی
حس آنها از حرم تأثیر میگذارد.
افراد از همان مسیری که حرم
را حس میکنند؛ به حرم مشرف
میشوند.
مدت زمان کوتاه اقامت سبب ناخوانا
بودن مسیر و عدم درک درست از
قلمرو عمومی برای زائران شده است.
احساس حرم برای زائران وسیعتر از
ابعاد کالبدی آن میباشد.

اختالط فرهنگی بسیاری در مرزهای قلمرو ثانویه برای افرادی که سابقهی سکونتی باال در
بافت وجود دارد که از این میان ساکنان شفافتر میباشد .بافت دارند و به خصوص مشهدیهای
ساکن در بافت ،درک بهتری از قلمرو
مشهدیها از قلمروهای اولیهی
عمومی (ابعاد جغرافیایی محله) دارند.
قویتری برخوردارند.

با توجه به هنجارهای هر فرهنگ عدم درک مناسب از فضای زائران فارسی زبان نسبت به سایرین
متفاوت است ولی برای اکثریت نیمهعمومی و نیمهخصوصی (قلمرو درک بهتری از قلمرو عمومی دارند.

زائران این فضا نیمهخصوصی ثانویه) زائران سبب انجام یکسری
از رفتارها نامتعارف در بافت میشود.
میباشد.
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باتوجه به نتایج میتوان گفت الزامات مكاني و زماني
همنشینی زائران و مجاوران در یک منزل مسکونی ،سبب
بروز معاني نويني از عنصر قلمرو شده تا آنجا كه قلمرو
اولیه محدود شده و قلمرو ثانویه ماهیتی دوگانه و سيال به
خود گرفته است که با توجه به ویژگیهای مخاطبهای
آن (فرهنگ مرجع ،مدت اقامت ،نوع اقامت و )...به سمت

عرصهی عمومی یا خصوصی در حرکت است؛ و این ماهیت
سیال ،کمتر با ابعاد کالبدی تفکیک شده و بیشتر مربوط به
ابعاد ادراکی-روانی است .حرم مطهر امام رضا(ع) مهمترین
عامل تأثیرگذار بر قلمرو است که نظام ادراکی موجود را
دستخوش تغییر کرده است .به سبب اثربخشی این عامل بر
ادراک ساکنان ،مدت سکونت و رضایتمندی آنها افزایش
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بناهای جایگزین کمکی به این الگو نمیکنند و نوعی
از نظام اجتماعی طبقاتی را میپرورانند که در آن زائر
کمدرآمد حق همجواری سکونتی را ندارد.
با توجه به موارد مطرحشده ،میتوان دریافت که ماهیت
قلمرو در محدودهی اطراف حرم بهواسطهی حضور زائر
و مجاور در یک محل ،از ویژگیهای خاصی برخوردار
بوده است .ازسوی دیگر ،مداخالت کالبدی انجام شده
در محدوده ،سبب تحوالتی در حیات جاری در محالت
اطراف حرم شده است .بدین ترتیب با مرور سیر تحول
بافت مسکونی پیرامون حرم مطهر ،میتوان ادعا نمود
بافت مسکونی ،بهویژه با اجرای
دگرگونیهای پیاپی این ِ
طرح بهسازی نوسازی ،عوامل مؤثر بر قلمرو را متأثر کرده
و درنهایت نوعی دگردیسی در مفهوم قلمرو را پدید آورده
است؛ در این میان تعامالت اجتماعی مردم تغییر کرده
و هویت و مشارکت جمعی با اجرای طرح و جابهجایی
ساکنان منطقه به سایر نقاط شهر کاهش یافته و در معرض
نابودی است .تخریبهای گستردهی بافت ،سبب از بین
رفتن نظم و آرامش فیزیکی ،نظم بصری و تعادل میان
فضای باز و بسته شده ،همچنین درپی این تخریبها نظم
سلسلهمراتبی و بهتبع آن عوامل کارکردی دچار دگرگونی
شده است؛ و در نهایت بر امنیت ،حس تعلق و خوانایی -از
شاخصههای عوامل ادراکی-روانی -تأثیر بسیاری گذاشته
است .این در حالی است که این بعد یعنی بعد ادراکی-
روانی ،موثرترین عامل در شکلدهی به قلمرو و نیز حس
رضایتمندی ساکنان در این محدودهها بوده است.
 .6نتيجهگیری

این پژوهش ،با هدف بررسی نظام قلمروهای انسانی در
بافت مسکونی اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) و با تمرکز
بر محل ه نوغان به عنوان نمونه موردی ،شکل گرفته است.
بررسیها نشان میدهد مفهوم قلمرو ،مفهومی پیچیده
است که سازوکارهای نظارت بر مرز میان خود و دیگران را
تعیین میکند .ازیکسو فضایی است و ازسویدیگر متأثر
از عوامل اجتماعی ،ادراکی-روانی ،کالبدی ،کارکردی،
جغرافیایی -فرهنگی و زمان.
(ع)
این مفهوم در محدودهی اطراف حرم مطهر امام رضا ،
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یافته است .با این وجود بازطراحی فضا میتواند به تفکیک
قلمروها و افزایش رضایتمندی هریک از کاربران فضایی
کمک شایانی نماید که این موضوع تنها از طریق توجه به
هریک از ابعاد نظام قلمرویی ممکن میگردد.
(ع)
ازسویدیگر بافت مسکونی پیرامون حرم مطهر امام رضا ،
درطول تاریخ با دگرگونیهای وسیعی روبرو بوده است که
این دگرگونیها بر شاکلهی کلی بافت ،نحوهی زندگی در
آن و نحوهی ادراک آن مؤثر بوده است .آنگونه که در
مرور تحوالت قابل درک است؛ در مداخالت رخ داده در
بافت پیرامون حرم مطهر پیش از قرن حاضر (یعنی احداث
خیابان در دوره صفوی) ،تغییرات چشمگیری در نظام
سکونتی بافت رخ نداده است و همواره حرم مطهر و بافت
مسکونی کماکان به هم پیوسته بوده و ارتباط خویش را
حفظ میکردند .این ارتباط با مداخالت ابتدای قرن قدری
مختل گردید؛ لیکن پیوستگی آن از بین نرفت .در مرحلهی
سوم ،با گسترش فلکهی حرم و احداث فلکهی حضرتی،
میان بافت مسکونی و حرم مطهر فاصله ایجاد شد.
ِ
هرچند این فاصله ،سبب ایجاد وقفهای در زندگی ساکنان
محدودهی پیرامونی بود؛ اما بیش از پیش حرم شاخص
گردید و دسترسی به آن تسهیل شد .در مداخالت دهههای
اخیر ،مطابق با طرح بهسازی و نوسازی ،حیات در بافت
پیرامونی حرم رضوی بازتعریف شد .طبق تعریف جدید،
دو سطح سکونت با توجه به نزدیکی آنها به حرم وجود
دارد که در سطح یک ،عالوه بر آنکه فاصلهی گستردهای
میان بافت مسکونی و حرم مطهر پدید آمده؛ به واسطهی
نوع کاربری (یعنی اقامتی و تجاری) در نظر گرفته شده و
مقیاس آنها ارتباط گسسته شده و بناها در تعارض با کالبد
حرم قرار گرفتهاند .بنابراین باتوجه به بررسی این چهار
دوره میتوان گفت کالبد مسکونی در هر دوران دستخوش
تغییرات شده است؛ اما در سه دورهی اول تحوالت ،به
سنت موجود در این بافت (که عبارتست از همنشینی زائران
و ساکنان در یک محدوده مسکونی) آسیب چندانی وارد
نشده است .در چهارمین دگرگونی انگارههای اقتصادی تا
حدی قوت میگیرد که طرح در پی نابودی سنتی است که
سالیان متمادی در بافت جریان داشته است .بدینترتیب
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دارای ویژگیهای منحصربهفردی است .نتایج ،وجود شکل
خاصی از قلمرو را ،بهسبب همنشینی زائر و مجاور نشان
میدهد؛ بهنحویکه کالبد واحد برای ساکنان و زائران،
معنای متفاوتی دارد .همچنین پژوهش بیانگر آن است كه
الزامات مكاني و زماني همنشینی زائران و مجاوران سبب
بروز معاني نويني از عنصر قلمرو شده تا آنجا كه قلمرو اولیه
محدود شده و قلمرو ثانویه ماهیتی دوگانه و سيال به خود
گرفته است و با توجه به ویژگی مخاطب آن (فرهنگ مرجع،
مدت اقامت ،نوع اقامت و )...به سمت عرصهی عمومی یا
خصوصی در حرکت است .این ماهیت سیال ،کمتر با ابعاد
کالبدی تفکیک شده و بیشتر مربوط به ابعاد ادراکی-روانی
است .حرم مطهر امام رضا(ع) مهمترین عامل تأثیرگذار بر
مفهوم قلمرو است و نظام ادراکی موجود را برهم میزند .به
سبب اثربخشی این عامل بر ادراک ساکنان ،مدت سکونت
و رضایتمندی آنها افزایش یافته است .بهبیانیدیگر وجود
عنصری معنوی در محدوده ازیکسو ،همنشینی خاص بین
زائران و ساکنان ازسویدیگر ،سبب شده است تا ماهیت
قلمرو در این منطقه متمایز باشد.
این موضوع با اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون
حرم رضوی ،دچار تغییر شده است .مداخالت شهری تا
پیش از اجرای این طرح ،به سنت موجود در این بافت (که
عبارتست از همنشینی زائران و ساکنان در یک محدوده
مسکونی) آسیب چندانی وارد ننموده بود .ایندرحالی است
که در مداخلهی اخیر ،انگارههای اقتصادی آنقدر قوت
میگیرد که طرح در پی نابودی سنتی است که سالیان
متمادی در بافت جریان داشته است .بدینترتیب بناهای

جایگزین نهتنها کمکی به این الگو نمیکنند؛ بلکه نظام
اجتماعی طبقاتی را میپرورانند؛ تعامالت اجتماعی مردم را
در محالت تغییر میدهد؛ سبب برهم خوردن نظم و آرامش
شده و امنیت محیطی ،همانکه توسط این الگو تقویت شده
بود را برهم میزند .ارتباط بین حرم و ساکنان در الیههای
پشتی ،به جهت ساختوسازهای پرتراکم ،آنچنان برهم
میخورد که خوانایی محیط از دست میرود و درنهایت
بیتوجه به الگوی زیست رایج در اینگونه محالت و بیاعتنا
به نظام قلمروی موجود ،حیات جاری را دستخوش تغییر
پیدرپی میکند .این موضوع سبب نوعی دگردیسی در
مفهوم قلمرو در این محدوده میگردد.
درنهایت با توجه به لزوم حفظ و احیای هویت شهرهای
اسالمی مانند مشهد مقدس ،که یکی از راهکارهای آن
حفظ و احیای محلههای کهن (در جوار حرم رضوی) است؛
میتوان پیشنهاد نمود که نظام طراحی در این محالت
بهگونهای ارائه شود که کالبد ،پشتیبانی الزم از این نظام
قلمرویی را داشته باشد .بهعبارتدیگر میتوان از جایگزینی
آپارتمانهای مسکونی (که زندگی زائران و مجاورین را
کام ً
ال از یکدیگر تفکیک میکند) پرهیز نمود و به سمت
طراحی قلمروهای سیال با سازوکار نظارتی مناسب حرکت
کرد تا دراینگونه محالت که هویت آنها به اختالط مجاوران
و زائران گره خورده است؛ الگوی سکونتی متناسب با نظام
قلمرویی مطلوب ارائه شود .همچنین پیشنهاد میگردد
با توجه به اینکه عامل ادراکی-روانی بیشترین اثر را در
معنابخشی به محیط داشته است؛ در پژوهشهای آتی،
بیشتر موردتوجه قرار بگیرد.
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Abstract
One way to improve the quality of the human environment is to clear its spatial hierarchy.
For this purpose, public, semi-public, semi-private and private areas should be clearly
separated, and their border areas should be distinguished. This will increase the sense of
attachment to the environment and gives identity to the residential environments. This
article aims to investigate the concept of territory as one of the factors affecting the quality
of the human relationship with the residential environment. To achieve this objective, the
concept of territory and the factors affecting it are defined. According to the theoretical
foundations presented, it can be stated that the territory is a mechanism to monitor the
border between self and others, and is a mean to achieve the desired privacy. The main
feature of the territory is its high dependency on culture. It also has features such as a sense
of identity and possibility of personalization.
Many factors affect the territory, including social factors, cognitive-psychological factors,
physical factors, functional factors, geographical-cultural factors, as well as time. The
concept also has human systems such as the primary territory (on which individuals have
full and extensive monitoring), secondary territory (with less central and exclusive role,
and acts as a bridge between the primary and the public territory), and public territory (is
quite temporary and almost anyone has access to and the right to use it); according to the
research objective, this human hierarchy will be studied in Noghan district.
In the early Islamic centuries, the holy city of Mashhad was created by combining the
ancient city of Noghan and the surrounding villages. After the martyrdom of Imam Reza
(AS) and joining of Mashhad-al-Reza and Noghan, the name Mashhad became widespread.
However, the physicality and name of Noghan still remained in the vicinity of Mashhad
until today and for a thousand and two hundred years. Therefore, Noghan is one of the
oldest district in the city of Mashhad. Despite the importance of Noghan district in historical
studies, beliefs, architecture, and urban planning as an intertextuality document, large part
of it disappeared after recent implementation of modernization and reconstruction projects
in the fabric surrounding Imam Reza holy shrine. With regard to the physical progress
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of the project in other sectors, the least amount of manipulation and progress happened in
Noghan district. This represents the necessity to protect the identity of the district. One of the
salient features of this district is placement of holy shrine in direction of Qibla, pointed to as biqibla feature of the distrcit. This unique feature causes accommodation of pilgrims from Arabic
countries in Noghan and sense of attachment of most of the resident to the area.
In this district, because of accommodation of pilgrims in the houses of people residing in the
fabric, certain type of life has been formed, and the area classifications and spatial hierarchies
have been changed. Therefore, this study examines the spatial hierarchy and the area classification
in the district, and finally, provides recommendations to improve the quality of shelter design
in the district. This study applies, its variable is qualitative, and its practical method includes
document-based studies, questionnaires, and field observations. The results show that the
human territory system in Noghan district has taken a special form for simultaneous presence of
pilgrims and residents in the same residential house. In fact, due to this coexistence, the initial
territory is limited. Secondary territory in this neighborhood has found dual and fluid nature,
so as due to the characteristics of its audience (reference culture, length of residence, type of
residence etc.) is moving toward the public or private sphere.
This fluid nature is less aggregated to physical dimensions, and more related to perceptivepsychological dimensions. Therefore, due to the simultaneous presence of self and others, the
secondary territory in this area is divided into the semi-public and semi-private spaces, where
the scale for the area classification varies according to the target audience. Holy Shrine of
Imam Reza (AS) is one of the most important factors leading to increased length of residence
and satisfaction of residents, and hence affects the perception of territories. In addition, the
district due to be near to the holy shrine has a 24 hours living, resulting in increased security.
Finally, it can be stated that the nature of the territory in this neighborhood is exposed to a kind
of transformation. Thus, since identity of residential hierarchy in the district depends on mixing
of residents and pilgrims and its recreating should be performed based on the lifestyle of its
residents and the existing territorial system, to preserve the residents of the fabric and enhance
local identity.
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